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Colofon Inleiding
Ik ben Milan Alleman, 22 jaar. Ik zit in mijn tweede jaar grafi sch mediavormgeving 
te Syntra West Brugge. Dit magazine bevat mijn interesses, hobby's en portfolio.Het 
magazine is opgedeeld in mode, kunst, reizen, paardrijden, muziek en portfolio.

De opdracht vond ik erg uitdagend. Ik ben blij dat ik de ruimte en hulp kreeg om dit 
tot een goed einde te brengen. Na het lezen van dit magazine leer je me hopelijk wat 
beter kennen.
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Gianni Versace heeft een plek in het hart van de mode ingenomen die nog steeds leeg 
is. De recente 20-jarige verjaardag van zijn dood bewees dat er nog steeds een intense 
interesse is in zijn leven, evenals in zijn tijdperk van mode. Geheel nieuwe generaties fans 
sloegen online tributes op, een veelgeprezen FX-miniserie (" American Crime Story: The 
Assassination of Gianni Versace ") en, natuurlijk, de tribute-collectie van zijn zus Donatella.

FASHION IS ABOUT
HAVING A FANTASY

De Gianni Versace Tribute collectie

Ready to wear of met een Frans woord: prêt-à-porter, 
is kleding en schoeisel aangeboden in afgewerkte 
staat en in standaardmaten, dit in tegenstelling tot 

maatkleding, die op maat gemaakt wordt. Anders dan 
maatkleding wordt confectie in massaproductie vervaardigd. 
Het voordeel hiervan is dat de prijs van de kledingstukken 
relatief laag gehouden kan worden. De kledingmaten zijn 
in ordes van gemiddelde grootte verdeeld in maatgroepen. 
Voor bijvoorbeeld T-shirts of ondergoed, waarbij de maat 
niet exact hoeft te zijn, gebruikt men de aanduiding S 
(small), M (medium), L (large), XL (extra large), XXL (double 
extra large) en XXXL (extreme large). Men spreekt dan van 
confectiematen.

Het spreekt vanzelf dat de pasvorm van confectie niet altijd 
goed is. De breedte is goed, maar de lengte niet en als de 
lengte goed is, is de breedte niet goed. In dat geval moet er na 
aankoop nog iets veranderd worden, meestal met bijbetaling. 
In sommige winkels verkoopt men broeken waarvan de pijpen 
niet zijn afgewerkt: na aankoop worden de pijpen op de juiste 
lengte afgewerkt en deze service is dan in de prijs begrepen.
Sommige modehuizen creëren ook confectielijnen die in 
massa geproduceerd worden, terwijl andere alleen exclusieve 
haute couture-lijnen aanbieden. Voorbeelden van bekende 
modehuizen die confectiekleding naast hun exclusieve 
kleding produceren, zijn Chanel, Dior, Cacharel en Lacroix.
Het begrip stond al bij de Romeinen bekend als confectio.
De confectie-industrie bestond in die tijd waarschijnlijk uit 
het vervaardigen van militaire uniformen.

Haute Couture
Haute couture is het hoogtepunt van mode, ontworpen 
door modeontwerpers die voor een selecte markt werken. 
Er worden slechts één of soms enkele exemplaren van de 
kledingstukken gemaakt, die op maat worden gemaakt voor 
de drager ervan. Alle couturestukken worden dan ook met de 
hand gemaakt van de fi jnste stoffen en met gebruik van de 
meest verfi jnde technieken. Dit is dan ook het verschil met 
de zogenaamde prêt-à-porter of confectiekleding, mode die 
gewoon klaar is om te dragen, dus niet op maat. De prêt-à-
porter is vaak een vertaling van de haute couture naar het 
dagelijkse leven: lange avondjurken, met soms extravagante 
details en stoffen worden als het ware 'draagbaarder'.
De haute couture is ontstaan in de tweede helft van de 19e 
eeuw doordat de Engelse couturier Charles Frederick Worth 
geen kleding maakte op verzoek van klanten, maar eigen 
collecties ontwierp. 

Die werden dan weer gepresenteerd aan rijke vrouwen die 
hun eigen stof toevoegden aan zijn ontwerpen. Vanouds komt 
de haute couture uit Frankrijk (Parijs), maar tegenwoordig 
steeds meer uit steden als New York, Londen en Milaan. 
Een modeontwerper die haute couture maakt, wordt haute 
couturier genoemd.

In Frankrijk mag slechts een kleine groep modeontwerpers 
zich haute couturier noemen. Daarvoor moet de ontwerper in 
kwestie benoemd worden door de Chambre Syndicale de La 
Couture. Zij kent de titel haute couturier slechts toe wanneer 
de ontwerper voldoet aan volgende voorwaarden:

• Kleding moet in eigen ateliers vervaardigd worden.
• In de ateliers moeten minimaal twaalf personen werken.

Twee keer per jaar moet hun collectie gepresenteerd worden 
op de catwalk, met ten minste 50 verschillende, nieuwe 
kledingstukken per model.Er moet een speciale ruimte zijn 
waar kleding aan vaste klanten getoond kan worden.Nieuwe 

collecties voor confectiekleding worden elk modeseizoen 
(dus twee keer per jaar) door modehuizen gepresenteerd, 
vaak tijdens een zogenaamde modeweek. De doelgroep die 
zich haute couture kan veroorloven is betrekkelijk klein. 
Daarbij komt het gegeven dat de meeste van bovenstaande 
huizen ook een prêt-à-portercollectie hebben die voor een 
breder publiek toegankelijk is. Hierdoor is het aantal haute 
couturiers de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Enerzijds 
behoudt de haute couture hierdoor zijn exclusief karakter, 
anderzijds maakt dit de toekomst ervan wat onzeker. 
Nochtans blijft haute couture een kunstvorm waarmee de 
ontwerper kan experimenteren, waardoor het nooit volledig 
zal verdwijnen. De haute couture heeft daarbovenop namelijk 
ook een reclamefunctie voor het huis.

In Frankrijk mag slechts 
een kleine groep 
modeontwerpers zich
haute couturier noemen

Mode
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ze kenden me van de video en niet van mijn campagnes." 
Tegelijkertijd had de legendarische editor Liz Tilberis blijkbaar 
Versace ervan overtuigd om dezelfde modellen die hij in zijn 
advertenties castte, te gebruiken om zijn show te leiden, en 
dat deed hij ook. Bruni, Seymour en Schiffer zweefden die 
dag allemaal over de startbaan, maar het enige dat iemand 
zich kan herinneren is de lip-synchroniserende finale. Versace 
maakte duidelijk dat mode in de popcultuur was geïnfiltreerd 
via de muziekvideo "Freedom! '90" en niet andersom.

"De ongelooflijke kracht van deze vrouwen was 
onontkoombaar, en Versace profiteerde ervan door ze op 
de catwalk te groeperen. Het was niet één meisje tegelijk", 
herinnert Tim Blanks zich aan de line-up . "Het was gewoon 
zo'n 'wauw'-moment. Ik denk dat deze meisjes een heel 
tijdperk symboliseerden op een manier die mode-modellen 
nooit eerder hadden gehad."De show "Freedom! '90" was 
slechts het begin voor Versace en zijn Supers. Vanaf dat 
moment bleven ze niet alleen op zijn catwalks verschijnen, 
maar ook in zijn campagnes. Door te tikken op grote 
fotografen zoals Richard Avedon, zijn de advertenties op 
zichzelf al iconisch geworden, dankzij zowel de gemakkelijk 
herkenbare stijlen van Versace als de schare modellen waar 
we nog steeds niet overheen lijken te komen, allemaal 
georganiseerd door deskundige ogen in prachtige beelden. 
De campagnes bevatten een moment waarop overmaat werd 
gevierd en de hele industrie leek een gigantische partij te 

Supermodellen
Naomi Campbell , Christy Turlington en Linda Evangelista; 
de heilige drie-eenheid van supermodellen. Ze waren 
natuurlijk niet de enige 'Supers'. De term verwijst naar een 
hele reeks vrouwen die in de vroege jaren negentig van 
modebekendheid naar een volledige beroemdheidsstatus 
zijn gekatapulteerd. In een paar korte jaren werden Cindy 
Crawford , Stephanie Seymour en Carla Bruni. Herkenbare 
namen die elke denkbare catwalk, campagne en cover 
domineerden. Maar de opkomst van Supers viel samen met 
(en profiteerde waarschijnlijk van) de opkomst van één man, 
Gianni Versace , die hun status, evenals die van hem, in de 
populaire cultuur verstevigde. Zijn herfst 1991-show (meestal 
aangeduid als "Freedom! '90" naar het gelijknamige George 
Michael- nummer) zette een nieuwe standaard voor het 
casten van modeshows toen hij een hele reeks belangrijke 
modellen op zijn catwalk had staan. Voor de finale kwamen 
Campbell, Crawford, Turlington en Evangelista - die 
allemaal net in Michaels '"Freedom! '90" videoclip waren 
verschenen - lip-synchroon aan het nummer. Het was een 
game-veranderend moment dat bewees dat de landingsbaan 
een arena voor culturele impact kon zijn. "Als ik mijn 
supermodelmoment moest labelen, zou ik zeggen dat het 
die Versace-show was,". "Het voelde alsof de sterren waren 
uitgelijnd."

George Michael
Het was niet zo dat de Supers niet al aan de top van 
hun spel werkten, of dat ze niet al samen in fotoshoots 
verschenen. Ze waren. Maar samen verschijnen in een 
videoclip voor een hitnummer omdat het succesvolle 
modemodellen waren, was helemaal nieuw en 
introduceerde ze bij een publiek dat misschien geen high 
fashion had gevolgd - maar wel een die zeker MTV had. 
Blijkbaar kreeg Michael het idee om de Supers te casten 
nadat hij ze (samen met Tatjana Patitz) had gezien op een 
toen recente cover van British Vogue . "Ik wist dat George 
iedereen wilde die op die cover zat, en het moesten alle 
meisjes zijn," verklaarde Crawford aan Allure in 2016. 
Er was zelfs geen "mode" op de shoot; blijkbaar was het 
grootste deel van het budget geblazen op het witte linnen 
laken dat Turlington droeg, dus de rest van de cast was 
uitgedost in stukken die stylist Camilla Nickerson bij de 
hand had . Maar het werd een enorme hit.

"We hebben daar een ander publiek geraakt", vertelde 
Evangelista in 2013 aan Interview . "Waar ik ook heen ging, 

Elizabeth Hurley in de zwarte Versace jurk Lady Gaga tijdens de Stonewall Day

zijn.Het zien van de enorme impact van het hebben van 
de beroemdste modellen ter wereld leidde allemaal tot een 
nieuwe showstandaard voor andere ontwerpers. Plots moest 
iedereen zoveel grote namen op hun catwalk hebben als 
ze zich konden veroorloven, en modefans konden er geen 
genoeg van krijgen. Het is een fenomeen dat we vandaag 
de dag nog steeds voelen en ontwerpers zorgen ervoor dat 
er zoveel mogelijk topmeisjes op hun catwalks en in hun 
campagnes staan, terwijl journalisten met een adelaar in de 
gaten houden wie op welke websites is gegoten op websites 
zoals Models.com en The Fashion Spot

Het einde van een tijdperk
Het is onwaarschijnlijk dat één man de drijvende kracht zou 
kunnen zijn achter het moreel van een hele industrie, maar 
toen Versace in 1997 werd vermoord, voelde het zeker alsof 
het licht achter de mode verduisterde. Natuurlijk waren 
de meeste veranderingen een natuurlijk onderdeel van de 
steeds veranderende aard van de industrie. Terwijl de Supers 
vandaag blijven werken, nam de vraag naar hen af   door de 
vroege aughts, vooral omdat ontwerpers in toenemende mate 
afhankelijk waren van castingagenten om hun shows bij 
elkaar te brengen. Plots werd onze set met beroemdheden 
vervangen door verwisselbare adolescente meisjes. 
Ondertussen verschoven onze ideeën van luxe ten gunste 
van de stillere, meer minimalistische stijlen van ontwerpers 
als Phoebe Philo bij Celiné . Wat glitter en glamourmode nog 
steeds had, werd binnengebracht door beroemdheden die nu 
massaal de voorste rijen - en uiteindelijk tijdschriftomslagen 
sierden -.

Blijvende erfenis
Gianni Versace heeft een plek in het hart van de mode 
ingenomen die nog steeds leeg is. De recente 20-jarige 
verjaardag van zijn dood bewees dat er nog steeds een 
intense interesse is in zijn leven, evenals in zijn tijdperk 
van mode. Geheel nieuwe generaties fans sloegen online 
tributes op, een veelgeprezen FX-miniserie (" American 
Crime Story: The Assassination of Gianni Versace ") en, 
natuurlijk, de tribute-collectie van zijn zus Donatella . Met 
een knipoog naar verschillende kenmerken van zijn carrière, 
waaronder beroemde prints, heruitgegeven stijlen en zelfs 
het originele logo van de jaren 80 van het merk, de show 
genoot van nostalgie en liefde. Alleen al de kleding zou het 
een hoogtepunt van de Milan Fashion Week hebben gemaakt.
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Ik hou van musea. Overal waar ik op reis ga, bezoek ik wel eens een museum. Voor mij 
is het net een monument. Ga je naar Parijs. Dan bezoek je eens de Eiffeltoren. Maar dan 
bezoek ik ook wel eens graag het Louvre. Niet iedereen onder ons is een ware kunstkenner 
die de meesters van elke kunstperiode kennen dus somden wij hier even op welke 
beeldhouwwerken of schilderijen dat je zeker moet opzoeken als je het Louvre bezoekt.

ART SPEAKS WHERE WORDS ARE 
UNABLE TO EXPLAIN

Hier sta ik op de foto met een Dali schilderij in Brussel

Kunst

Beperk je niet tot enkel de toppersEerst en vooral willen 
we hier toch even vermelden dat, als je het Louvre 
bezoekt, je vooral op ontdekkingstocht moet gaan 

en je dient te laten verrassen door de grootste kunstenaars 
die hier op onze aardbol rondgelopen hebben. Het is niet 
omdat een kunstwerk bekend is of niet dat het voor jou mooi 
of niet mooi wordt bevonden.Tussen de ongeveer 35.000 
kunstwerken zijn er zeker items bij die jou raken en tot 
nadenken stellen. Je hebt betaald voor het volledige museum 
te bezoeken dus loop niet als een gek van het één naar het 
ander 'must-see' zonder aandacht te besteden aan de andere 
34.900 kunstwerken!

De Mona Lisa
Dit klein schilderijtje van Leonardo da Vinci overstijgt de 
populariteit van sommige Hollywoodsterren. Het is hier dat 
alle toeristen samentroepen om een blik van de bekende La 
Giocanda te vangen. De Mona Lisa is één van de weinige 
werken van waar men zeker is dat Leonardo het zelf 
schilderde.Lees de geheimen van de Mona Lisa

Venus van Milo
De Venus van Milo of Aphrodite van Melos werd vermoedelijk 
vervaardigd rond 130 v.Chr. en men denkt dat Alexandros van 
Antiochia de beeldhouwer was. Het beeld stelt de Griekse 
godin Aphrodite voor (Romeinse godin Venus), de godin van 
de liefde en de schoonheid. 

Wist je dat: Het beeld werd in 1820 door een boer in een 
veld gevonden op het Egeïsche eiland Melos.

De Maagd van kanselier Rolin
Schilderij van Jan van Eyck. Het stelt Nicolas Rolin voor, 
kanselier van Filips de Goede, hertog van Bourgondië, 
voor een Maria met kind. Ze bevinden zich in een hoge 
zaal uitkijkend op een stad. Rolin is adorant afgebeeld 
met voor zich een gebedenboek. De heilige maagd wordt 
gekroond door een engel, terwijl het Jezuskind een globe 
vasthoudt en een zegenend gebaar maakt richting de 
kanselier. De kapitelen boven hen bevatten voorstellingen 
die verwijzen naar de tekortkoming van de mens. De stad 
op de achtergrond, waarvan één van de torens gebaseerd is 
op die van de Dom van Utrecht, stelt hoogstwaarschijnlijk 
het hemelse Jeruzalem voor. Wist je dat: Het werk bevat 
bovenaan op de lijst het opschrift ‘.A´C.IXH.XAN’, wat staat 
voor ‘Als ich can’ en ‘Als Eyck can’, het devies van Jan van 
Eyck. 

De Vrijheid leidt het volk
Schilderij van de Franse schilder Eugène Delacroix. Het 
verbeeldt de vrijheid als Marianne, het nationale symbool 
van Frankrijk, die de revolutionairen aanvoert bij de 
Julirevolutie van 1830. Op het tafereel ziet men de bekende 
allegorie van de vrijheid: de vrouw (teruggrijpend naar 
oudere voorstellingsmethodes voor allegorieën) met ontbloot 
bovenlijf (naaktheid als teken van de kwetsbaarheid — 
en dus moed — in contrast met het verschrikkelijke dat 
zich afspeelt). De vrouw heeft ook een frygische muts aan, 
die wijst op vrijheid. Rechts van haar ziet men een jongetje 
(jeugd) dat onverschrokken twee pistolen vasthoudt.

de liefde en de schoonheid. 

MILAN10
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Het Vlot van de Medusa
Het schilderij van Géricault zelf laat een palet van gevoelens 
zien: van wanhoop tot valse hoop. Het schip zelf is 
nauwelijks zichtbaar, de gevoelens des te meer. Sommigen 
zien het ook al niet meer, en zakken weer terug in hun 
verdoving. Dat eb en vloed, die beweging van stemmingen 
wordt in alle precisie weergegeven. Alles is bestudeerd, en 
zorgvuldig uitgedacht door Géricault, die in de herfst van 
1818 de compositie in haar geheel kon overbrengen op het 
doek van 5 bij 7,5 meter. Centraal in het verhaal staat het 
puntje in de verte dat het nauwelijks zichtbare zeil van het 
reddingsschip toont. Maar de kijker merkt eerst en vooral de 
hoge golven en de bewolkte lucht op die het vlot omgeven. 
Daarna ziet hij de opvarenden aan hun gebaren die om 
aandacht vragen, wijzen op het schip en tegelijk de kijker 
erbij betrekken.

Het Turkse bad
Schilderij van Jean Auguste Dominique Ingres uit 1862. Ingres 
maakte dit schilderij op 82-jarige leeftijd; hij schreef trots op 
het schilderij: AETATIS LXXXII (op de leeftijd van 82 jaar). Om 
dit tableau te realiseren heeft Ingres geen modellen nodig 
gehad. Hij putte uit de talrijke schetsen en tableaus die hij 
gedurende zijn carrière had gemaakt. We vinden eveneens 
de figuren terug uit zijn vele Baigneuses en Odalisques, 
die hij meestal alleen voorgesteld tekende, op een bed 
gelegen of aan de kant van een bad. De bekendste figuur die 
opnieuw werd gekopieerd is: De baadster van Valpinçon, die 
het centrale element in de compositie vormt. In zijn eerste 
versie was het schilderij vierkant; later heeft Ingres het zijn 
bijzondere, ronde vorm gegeven. 

De bruiloft te Kana
De Bruiloft te Kana van Paolo Veronese toont het verhaal van 
de bruiloft te Kana, zoals dat in de Bijbel wordt verteld in het 
Evangelie volgens Johannes 2: 1-11. Jezus verricht hier zijn 
eerste wonder, waarbij hij water in wijn verandert. 

Brief van koning David
Bathseba met de brief van koning David is een 
olieverfschilderij van de Nederlandse schilder Rembrandt van 
Rijn, geschilderd in 1654. Het toont Bathseba die net de brief 
van koning David heeft ontvangen. 

Het schilderij refereert aan het Bijbelse verhaal van koning 
David, die zijn oog had laten vallen op de mooie Bathseba. 

Vanuit zijn woning kon hij haar zien als ze ging baden. 
Bathseba was echter getrouwd. David loste dit echter op 
door haar man Uria bewust met de frontroepen ten oorlog te 
sturen, waar deze later sneuvelde, als verwacht. Nog terwijl 
haar man aan het front streed liet David Batseba per brief bij 
zich ontbieden en maakte haar zwanger. Na de dood van 
haar man kon hij haar huwen en verwekte nog meer kinderen 
bij haar. 

De kantwerkster van Vermeer
De kantwerkster is een schilderij uit 1669-1670 van de 
Delftse kunstschilder Johannes Vermeer (1632-1675). 
Onderwerp van het schilderij is een jonge vrouw die 
geconcentreerd bezig is met het klossen van kant. Het 
vervaardigen van deze kostbare weefsels met behulp van 
klossen of naalden was een ambacht dat in de Gouden Eeuw 
veelvuldig werd beoefend. Het weven van de draden was erg 
bewerkelijk en arbeidsintensief en paste om die reden goed 
binnen de calvinistische moraal van de toenmalige burgerij. 
De kantwerkster van Vermeer schetst een ideaalbeeld van een 
ijverige en deugdzame huisvrouw. Het boek naast het kussen, 
een bijbel of een gebedenboek, onderstreept dit beeld nog.

TIP: ook De astronoom van Johannes Vermeer is aanwezig in 
het Louvre.

De kroning van Napoleon
De kroningsplechtigheid ('Sacre') in de Notre-Dame van 
Parijs was een enorm spektakel, een mengelmoes van 
middeleeuwse, antieke, Frankische en moderne elementen, 
allemaal samengebonden in een 300 pagina's tellend 
draaiboek. Napoleon kroonde zichzelf en Josephine, die door 
haar enorme mantel de trap bijna niet op kwam.

Napoleon heeft op het schilderij zijn moeder laten bij zetten 
(Midden, boven op het balkon) ook al was zij niet aanwezig. 
Zij wilde niet komen omdat ze het onbeschoft vond dat 
Napoleon zichzelf kroonde en zich toonde als de meerdere 
van de Paus. Maar Napoleon dacht dat zijn moeder dit toch 
graag had meegemaakt en liet haar er dus maar bij zetten.

Louvre gebouw
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Het gebouw werd op 17 november 1982 opgenomen in het 
National Register of Historic Places en werd op 24 juni 1986 
toegevoegd aan de lijst van National Historic Landmarks.
Ikzelf heb op de hoogste verdieping van de Empire State 
Building gestaan. Het was een heel mooi uitzicht. En ik zag 
ook het Chrysler Building vanuit de Emire State Building. Het 
Chrysler Building is een wolkenkrabber in de Amerikaanse 
stad New York, die in de periode van 1928 tot en met 1930 
gebouwd werd. Het is door William van Alen ontworpen voor 
de projectontwikkelaar William H. Reynolds, de bedenker 
van Dreamland (attractiepark). Het ontwerp werd later door 
Reynolds verkocht aan Walter Chrysler als een toekomstig 
hoofdkantoor voor zijn autoconcern. Het Chrysler Building 
is 319 meter hoog en telt 77 verdiepingen. Hiermee was 
dit het hoogste gebouw ter wereld vanaf de opening in 
1930 tot aan de oplevering van de Empire State Building in 
1931. Tegenwoordig staat het vijfde op de lijst van hoogste 
gebouwen van New York en 31ste op de lijst van hoogste 
gebouwen ter wereld. Het staat onder andere bekend om 
zijn ontwerp in art-decostijl, zijn spits en de door auto's 
geïnspireerde ornamenten. Ook de binnekant van het gebouw 
en het interieur van de lift is in art deco stijl. One World Trade 
Center is een nieuw gebouw sinds 2014 op het eiland New 
York. Het werd al vlug een iconisch gebouw voor de stad. 
De naam verwijst naar de wolkenkrabber 1 WTC (ook wel 

Eens een heel andere omgeving? Graag. Reizen naar grootsteden vind ik zeer interessant. 
Je komt totaal andere mensen tegen. Je ziet werelberoemde monumenten en musea. Je leert 
er nieuwe gewoontes. Je probeert in de cultuur op te gaan. Zich als een toerist gedragen 
is niet voor ons. we proberen de gebruiken over te nemen. We willen aanzien worden als 
stadsgenoten en niet als toeristen. Als je dit herkent, dan zal dit artikel je erg interesseren.

FOR THOSE WHO ARE LOST 
THERE WIL ALWAYS BE CITIES 
THAT FEEL LIKE HOME

De New York Skyline

ook welk New York City of samen 
met de staat: New York, New York 
genoemd. De verste, duurste, leerrijkste 

en leukste reis die ik al gemaakt hebt. De stad heeft veel te 
bieden en je komt er iedereen tegen. Het is een beetje een 
mengeling van de samenleving. Het eerste wat je opvalt 
in de grootstad is de architectuur. Groter, groter en grootst. 
Sommige gebouwen waren bij de opening, de hoogste ter 
wereld. De Empire State Building is een 381 meter hoge 
wolkenkrabber in New York. In 2016 was het het op twee na 
hoogste gebouw van de stad en stond het vijfde op de lijst 
van hoogste gebouwen van de Verenigde Staten. De naam 
van het gebouw, dat op de kruising van West 34th Street en 
Fifth Avenue staat, komt van de bijnaam van de staat New 
York: The Empire State.Het gebouw was van 1931 tot de bouw 
van de North Tower van het World Trade Center in 1971 het 
hoogste ter wereld. Na de verwoesting van het World Trade 
Center als gevolg van de aanslagen op 11 september 2001, 
was het Empire State Building weer het hoogste gebouw 
in New York. Dat bleef zo tot op 30 april 2012 het nog 
in aanbouw zijn de One World Trade Center deze positie 
overnam. Door de American Society of Civil Engineers 
werd de wolkenkrabber uitgeroepen tot een van de zeven 
moderne wereldwonderen. Op 18 mei 1981 werd het door de 
Landmarks Preservation Commission tot landmark verklaard. 

Reizen

MILAN14
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North Tower genoemd) van het oorspronkelijke World Trade 
Center, dat verwoest werd tijdens de terroristische aanslagen 
op 11 september 2001. Het One World Trade Center is een 
wolkenkrabber in New York die met zijn hoogte van 541 
meter het hoogste gebouw van het Amerikaanse continent is. 
Het in Lower Manhattan gesitueerde kantoorgebouw is het 

op zes na hoogste gebouw ter wereld en is onderdeel van het 
nieuwe World Trade Center. De bouw van het One World 
Trade Center startte op 27 april 2006 en de opening vond 
plaats op 3 november 2014 met het intrekken van de grootste 
huurder, uitgever Condé Nast. Het gebouw is ontwikkeld 
door de Port Authority of New York and New Jersey en wordt 
beheerd door The Durst Organization.De hoogte van het One 
World Trade Center tot de top bedraagt 546 meter, maar de 
zogenaamde architectonische hoogte, waarbij wel de spits 
maar niet de zich daar nog boven bevindende bliksemafleider 
wordt meegerekend, bedraagt een symbolische 1776 voet 
of omgerekend 541 meter. Die hoogte verwijst naar het jaar 
1776, waarin de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
werd ondertekend. De bovenste verdieping van het One 
World Trade Center heeft het nummer 104, maar in 
werkelijkheid zijn er 94 bovengrondse verdiepingen; in de 
nummering zijn namelijk tien cijfers overgeslagen. Naast 
94 bovengrondse verdiepingen telt het One World Trade 
Center een vijftal ondergrondse verdiepingen. De periode 
voorafgaand aan de bouw ging gepaard met getouwtrek 
over wat er met het terrein van de voormalige Twin Towers 
moest gebeuren, en nadat was besloten dat er een nieuwe 
wolkenkrabber moest komen, vonden er in het ontwerp 
enkele revisies plaats. Het uiteindelijke ontwerp kwam van 
het architectenbureau Skidmore, Owings and Merrill onder 
leiding van hoofdarchitect David Childs.

Het Flatiron Building is ronduit iconisch, dankzij de 
strijkijzervorm. Oorspronkelijk werd er op die hoek een 
gebouw neergeplant, met in het bekende uiteinde twee 
reclamepanelen. Architect Dinkelberg kwam af met het idee 
voor de vorm. Het frame bouwen verliep zodanig vlot dat er 
per week een verdieping werd afgewerkt. Uiteindelijk was 
het hele gebouw in minder dan een jaar klaar. Vandaag zijn 
er heel wat bureaus in gevestigd, die overigens een mooi 
uitzicht bieden op de Empire State Building. In 2009 kocht 
een Italiaans immobedrijf de meerderheid van de aandelen 
op het bedrijf. De plannen om het gebouw om te vormen 
tot een luxehotel zijn intussen goedgekeurd, maar er moet 
tien jaar gewacht worden tot het contract met de huurders is 
afgelopen. De kans is dus groot dat je er binnen enkele jaren 
een kamer kan boeken dus.

Rome
Rome (Italiaans: Roma) is de hoofdstad van Italië en 
het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en de Città 
Metropolitana di Roma Capitale (voorheen de provincie 
Rome). De stad heeft ca. 2,8 miljoen inwoners, het 

One WTC 
is het op zes 
na hoogste 
gebouw ter 
wereld"

dominerend symbool van de Italiaanse stad Florence.inwonertal van de metropoolregio bedraagt 3,7 miljoen. 
Het is de grootste stad van Italië. Door de stad, gelegen in 
het midwesten van het Apennijns Schiereiland, stromen de 

Tiber en de Aniene. Bezienswaardig zijn het Colosseum, 
het Forum Romanum, het Pantheon, de Sint-Pietersbasiliek, 
de Trevifontein en het Monument van Victor Emanuel II. 
Doorheen de geschiedenis van ruim 2700 jaar ontwikkelde de 
stad zich tot een van de belangrijkste steden van de westerse 
cultuur. Rome was de hoofdstad van het Romeinse Koninkrijk, 
de Romeinse Republiek en het Romeinse Keizerrijk. Sinds 
1871 is het de hoofdstad van Italië. In de dwergstaat 
Vaticaanstad, een enclave in de stad, zetelt de paus. Het 
historisch stadscentrum bevindt zich op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO. Rome is oorspronkelijk gebouwd op zeven 
heuvels en strekt zich inmiddels uit tot aan de Tyrreense Zee. 
Ik vind Rome een zeer interessante en mooie stad.

Florence
Florence of Firenze (Italiaans: Firenze, verouderd Italiaans: 
Fiorenza; verouderd Nederlands: Florentië) is een stad 
in Italië. Het is de hoofdstad van de regio Toscane en de 
metropolitane stad Florence . De stad telt circa 377.000 
inwoners en ligt aan de rivier de Arno. Het is de bakermat 
van de renaissance en daarmee een van de bekendste 
cultuursteden van Europa. De kathedraal van Florence is het 

"
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Ruiters gebruiken veel spieren. Tijdens het paardrijden worden namelijk zowel de binnen- 
als buitenbeenspieren gebruikt. Ook worden de kuitspieren, rugspieren en de schouders 
gebruikt. Paard en ruiter zijn een team en moeten samenwerken. De ruiter is degene die het 
paard aanstuurt. Hij laat aan het paard weten of hij sneller of trager moet en welke kant 
hij op moet. Afhankelijk van de vaardigheden van de ruiter voert het paard de opdrachten 
goed of slecht uit.

OUR PERFECT COMPANIONS 
NEVER HAVE FEWER
THAN FOUR FEET

Paardrijden

de bewegingen van het paard te volgen en zijn hulpen 
onafhankelijk van elkaar te geven. Dat wil zeggen dat de 
ruiter zijn spieren afzonderlijk van elkaar leert gebruiken en 
het paard niet stoort in zijn bewegingen. Vervolgens is het 
de bedoeling dat het paard leert zijn lijf fysiek zo correct 
mogelijk te gebruiken en daarbij plezier in zijn 'werk' 
heeft. In de training maakt men gebruik van de natuurlijke 
bewegingen van het paard en zijn instinct waaronder zijn 
kuddegedrag (de ruiter wordt de leider en het paard volgt) en 
vluchtgedrag. Als vertrouwen tussen ruiter en paard ontbreekt, 
is het correct trainen onmogelijk.

Voltige
Voltige is acrobatiek op een bewegend paard - dit in 
tegenstelling tot het paardvoltige als turnonderdeel, waarbij 
op het turntoestel paard wordt geturnd. Het paard loopt voltes 
aan een lange lijn, de longe, in stap, draf of in galop en heeft 
een speciale voltigeersingel om zijn buik, die is voorzien van 

Paardrijden

Manege De Lindehoeve stables biedt U een 
aangename omgeving om te genieten van het 
paardrijden in al zijn aspecten.Wij profi leren 

ons op verschillende gebieden: ruiterschool, pension, 
fokkerij/verkoop, zadelmak maken en opleiden van 
paarden

U kan bij ons terecht voor privé- en groepslessen. De 
lessen worden gegeven door gebrevetteerde lesgevers en 
worden aangepast aan het niveau van de ruiter. De ruiters 
kunnen les volgen met hun eigen paard, maar kunnen ook 
gebruik maken van een manègepaard of -pony. Wij hebben 
20 paarden en 15 pony’s die in topvorm zijn en die ter 
beschikking staan van de ruiters. Ruiterschool de Lindehoeve 

biedt lessen aan voor jong en oud, alle doelgroepen. De 
manege beschikt over 30 paarden en pony's. De paarden 
kennen enkele zijgangen en springen parcours. Ze zijn zowel 
geschikt voor een beginnende ruiter als voor een gevorderde 
ruiter. We hebben twee binnenpistes, twee buitenpisten en 
een volledig ingerichte zadelkamer. Om de kwaliteit van 
de lessen te garanderen, worden maximaal 9 ruiters per 
les toegestaan. De lessen worden uitsluitend gegeven door 
gediplomeerde mensen.

Dressuur
De dressuur is de gymnastische basis van de paardensport. 
Dressuur betekent eigenlijk het gymnastiseren en het 
gehoorzaam maken van het paard door de ruiter. Daarmee 
is het de basis van alle andere ruitersporten – maar dressuur 
in zichzelf kan ook zeer de moeite van het beoefenen waard 
zijn. Een paard is in eerste instantie niet gebouwd om een 
mens te dragen en de ruiter dient daarom als een van de 
eerste dingen te leren onafhankelijk in balans te zitten, 

De ruiter mag niet bang 
zijn dat zijn paard zou 
kunnen schrikken van het 
vee of de hindernissen 
die het moet nemen."

MILAN18
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gevorderen. Ik heb ook een ruitersbrevet A.Geen galop of draf 
die voor mij nog geheimen heeft.

De instaples is voor startende ruiters, die na enkele 
lessen kunnen aansluiten bij de beginnerslessen. In de 
beginnerslessen leer je fi guren rijden in draf, cavaletti en 
galoperen. Half-gevorderden leren binnenstelling, doorzitten, 
fi guren in galop en wagen zich aan hun eerste sprong. 
Gevorderden leren aan de teugel rijden, zijgangen (wijken 
voor de kuit, schouderbinnenwaarts,..),...Springlessen gaan 
door op maandag, woensdag en vrijdag volgens niveau van 
de ruiter (niveau-a brevet vereist)

Doordat ik met een manegepaard rijd, krijg ik vaak elke 
week een ander paard. Alle paarden hebben een ander 
karakter en reageren anders op commando's of op de 
omgeving. Sommige paarden zijn angstiger. Andere paarden 
zijn snelheidsduidels. Terwijl nog andere trage of koppige 
ezel zijn. Het is vooral belangrijk om zelf rustig te blijven. 
Wanneeer jij je gaat beginnen opjagen, zal het paard dit 
voelen. En zal het vaak extra koppig zijn, of extra rap lopen.

bits with shanks (stangen met scharen). Het paard en de ruiter 
moeten een goed team vormen. Ze moeten elkaar volledig 
vertrouwen.

De ruiter mag niet bang zijn dat zijn paard zou kunnen 
schrikken van het vee of de hindernissen die het moet nemen. 
Het paard moet op de ruiter vertrouwen, deze moet hem 
vertrouwen geven en laten merken dat er niets aan de hand 
is. Er wordt western gereden met een grote verscheidenheid 
aan paarden. Hoewel elk paard hiervoor geschikt is worden 
op wedstrijdniveau voornamelijk paarden als quarter horse, 
appaloosa en 'paints' (bont gevlekte paarden) gebruikt. Voor 
werken met vee is het belangrijk dat een paard cow-sense 
heeft. Dat betekent dat het paard het vee goed aanvoelt en er 
niet bang voor is. Westernrijden vindt zijn oorsprong in het 
werk van de Amerikaanse cowboy. De western rijstijl wint aan 
belangstelling, zowel bij recreatieruiters als wedstrijdruiters. 
De discipline kan worden onderverdeeld in vier hoofdklassen: 
keuringen, dressuur, snelheidsspelen en werken met vee.

Springen
Springen (ook wel jumping, springconcours of concours 
hippique) is een discipline van de paardensport, waarbij de 
combinatie (ruiter en paard) een hindernisparcours dient af te 
leggen binnen een bepaalde tijd. Springwedstrijden kunnen 
zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het parcours, dat wil 
zeggen de weg die de combinatie moet afl eggen, is voorzien 
van hindernissen waarvan de vorm, de hoogte, de breedte 
en de onderlinge afstand verschillen. Het aantal hindernissen 
kan variëren en hangt af van de soort wedstrijd. Omdat 
verschillende sprongen tot één hindernis gecombineerd 
kunnen worden, ligt het aantal hindernissen meestal lager dan 
het aantal sprongen. De waardering geschiedt door middel 
van strafpunten, die toegekend worden bij tijdsoverschrijding 
en springfouten. Er worden verschillende springwedstrijden 
georganiseerd. Enkele bekende zijn Jumping Amsterdam en 
CHIO.

En ik?
Zelf, rijd ik nu toch al ongeveer tien jaar. Ik ben gestart in 
dressuur, omdat dat een goede basis is voor paardrijden. 
Daarna heb ik een periode afwisselend dressuur en 
gesprongen. Vroeger heb ik nog clubjumping gesprongen. 
Dat is een plaatselijke wedstrijd van de manege waar je zo 
foutloos mogelijk probeert te springen in zo'n kort mogelijke 
tijd. Achteraf worden er medailles en bekers uitgereikt. 
Nu rijdt ik voornamelijk dressuur. Ik rijd steeds in de les 

handvatten en beugels aan de zijkanten om aan/ in te hangen. 
De meestgebruikte paardengang tijdens het voltigeren is 
een rustige galop. De acrobaat op het paard wordt voltigeur 
genoemd, de persoon die de longe hanteert is de longeur.

Westernrijden
Westernrijden is een Amerikaanse rijstijl van het paardrijden, 
maar alleen in de Pleasure klasse, (neckreining) op een 
paard met een westernzadel waaronder een deken of dek (de 
pad) zit. Het hoofdstel heeft (meestal) geen neusriem. Met 
losse = doorhangende, géén weggeworpen, teugels rijden 
is hierbij een einddoel. Meestal wordt gebruikgemaakt van 
zogenaamde split reins (niet verbonden teugels), hoewel ook 

verbonden teugels voorkomen die eindigen in een stukje 
leer dat te gebruiken is als zweep (romal met squirt).Bij het 
enkelhandige rijden wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 
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lopen. Zo zie je hoe hoog de beehive in het echt wel is. De 
rest van album is ook zeer goed en ik luister soms wel eens 
naar het hele album in één sessie. De liedjes passen samen en 
geen één liedje hoort er niet bij.

Nirvana Nevermind
Het is de jaren 90, het hoogtepunt van de grungeperiode. 
Nirvana (met als zanger Kurt Cobain) brengt Nevermind 
uit. Een zeer interessant en tof indie rock album. Ook de 
albumhoes waar een baby lijkt te zwemmen in een zwembad 
naar een dollarbriefje is één van de beste alumhoezen ooit. 
Het album start met het bekenste liedje: "Smells like teen 
spirit". Genoemd naar een deodorant merk. Het liedje start 
met een gitaarriff die iedereen gekend is. De tekst is verassend 
abstract voor een rockliedje: "a mosquito, an albino, yeah" en 
"Hello hello how low". Achter het horen van Smells like teen 
spirit kan je niet direct zeggen 
wat het wil zeggen. Enkel 
dat het een goed nummer 
is, die je doet bewegen. 
De muziekvideo is simpel 
maar werkt perfect bij het 
liedje. "Here we are now, 
entertain us", is een gezegdie 
die Kurt altijd zei wanneer 
hij een feestje binnestapte. 
Volgend liedje is "In Bloom"
een rock liedje met rustige 
en geweldigere momenten, net zoals bij "Smells like teen 
spirit". De tekst "All the ones who like all of our pretty songs 
and back to sing along but don't know what it means" is 
niet alleen een kritiek op popmuziek. Maar ook een kritiek 
op de fans van Nirvana die niet naar hun teksten luisteren. 
"Come as your are" heeft een toffe baslijn en heeft een goede 
betekenis. Nirvana vraagt mensen om zich niet hypocriet of 
vals te gedragen. Hiermee willen ze ook duidelijk maken dat 
roem hen niet zou veranderen. "Breed" start direct met een 
luide gitaarriff. "Litium" is één van mijn favoriete liedjes van 
het Nevermind album. Met teksten als "I'm so ugly, it's okay. 
cause so are you","I'm so lonely but that's okay I shaved my 
head" en "I'm so happy 'cause today I've found my friends, 
they're in my head" is het liedje bijna komisch. Maar het 
heeft ook een neerslachtige en onverschillige toon. Nirvana 
verwoordt de gevoelens en emoties van die tieners ervaren.

"Polly" is een rustig nummer waar de stem van Kurt Cobain 
erg goed tot zijn recht komt. Het begint met "Polly wants 
a cracker..". Het verhaal gaat over een verkrachting. Net 
zoals alle andere Nirvana liedjes heeft dit liedje een 

Muziek is een vorm van poëzie. Het kan een afl eiding 
zijn, maar ook motivatie of een verhaal vertellen. 
Bepaalde situaties vragen om een andere genre 

muziek. Sommige artiesten blijven bij hun muziekgenre. 
Anderen veranderen graag eens van muziekgenre. Muziek 
is altijd een vaste vriend geweest in mijn leven. Muziek 
beluisteren gaf me vaak zelfvertrouwen en een uitweg voor 
fustratie. Muziekartiesten zeiden we dat het oké was om 
anders te zijn. Mijn muzieksmaak is zeer verscheidend. 
Ik hou van (bubbelgum) pop maar ook van hard rock en 
metal. In dit artikel noem ik albums op die me in mijn leven 
inspireerden. Albums zijn vaak grafi sch, fotografi sch en 
artistiek zeer interessant.

Amy Winehouse Back to Black
Je kent ze wel: Amy Winehouse, de iconische Britse zangeres 
die het begin van de 21 ste eeuw domineerde. Haar korte 
maar krachtige zangcarriere had een grote impact op 
muziekgemeenschap. Alhoewel veel mensen haar muziek 
als popmuziek zouden benoemen, was ze zelf geen fan van 
popmuziek. Ze omschreef haar muziek altijd als Jazz. Net zo 
gekend als haar drank- en drugverslaving zijn haar hits zoals 
Valerie. Ze is direct herkenbaar dankzij haar beehive en de 
eyeliner die ze altijd droeg. Het album dat ik gekozen heb, 
is Back to Black. Het is ook haar meest gekend album. Haar 
stem is direct herkenbaar en elk liedje is een pareltje. Het 
eerste liedje van het album is "Rehab". Veel mensen beseften 
het toen niet, maar het liedje is volledig non-fi ctief. Het gaat 
over hoe anderen haar vroegen om naar een afkickcentrum 
te gaan. Volgend liedje "You Know I'm No Good","Me & 
Mr Jones", "Just friends" allemaal prachtige liedjes. Maar 
dan komt het albumnaam liedje: "Back to Black", vanaf de 
eerste noot, direct herkenbaar. Het schept een sfeer. En dan 
heben we nog niet gesproken over de zwart/wit muziekvideo 
die zo goed past bij het liedje. "Love is a losing game", een 
goed liedje en past bij de 
rest van het album. Mijn 
favoriete Amy Winehouse 
liedje is "tears dry on their 
own". Het is uptempo 
liedje en typisch Amy 
Winehouse. Haar stem en 
accent komten er sterk naar 
boven. Het is een sassy 
liedje met een goede maar 
neerslachtige liedjestekst. 
In de muziekvideo zie je 
Amy in een winkelstraat 

Muziek

MILAN

It's Britney Bitch. • Nothing really matters. • I hope life treats you kind. • I will follow you 
until you love me. • Oh no, I know a dirty word. • I wanna be more like me and be less 
like you. • I died a hunderd times. • I'm on the right track, baby I was born to be brave• 
I'm a warrior queen! • Step into the room, like it's a catwalk • I had to fall to lose it all 
• And I took his heart when I pulled out that gun • Je veux ton amour. I don't wanna be 
friends •

MUSIC HELPS ME ESCAPE FROM 
THE REALITY I LIVE IN

Linkin Park - Castle of Glass

22
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pessimistische liedjestekst. Kurt Cobain was een feminist en 
tegen homophobia. Hij was vaak ook teleurgesteld in zijn 
fans, als die niet zo vrijdenkend waren als hem. "Drain You" 
start met gelijkaardige intro als "Smells like teen spirit". En 
heeft ook een leuk instrumentaal gedeelte. Het refrein: "Chew 
your meat for you. Pass it back and forth. In a passionate kiss. 
From my mouth to yours. I like you" is erg aanstekelijk. Maar 
als ik de tekst lees, vind ik het raar. Ik heb het wel vaker dat 
ik Nirvana liedjestekst raar vindt. Dat is niet slecht bedoeld. 
Ik zie het zelfs als een compliment. Nirvana en grunge is 
simple rockmuziek met luide en rustigere gedeeltes. In de 
jaren 80 moest alles overdreven zijn: lang haar, luide gitaren, 
dure en complexe muziekvideo's. Grunge is eerder simpel en 
rechtdoor.

Lady Gaga Born this way 
Lady Gaga (Stefani Joanne Germanotta), ook wel Mother 
Monster domineert al jaren de popmuziek. Ze wou mode, 
theater, acteren, politieke boodschap en meer combineren. 
Haar visie was dan ook een succesformule. Ze schrijft ook 
vaak haar muziekteksten zelf. Grote hits als "Paparazzi", 
"Pokerface" en "Bad Romance" zijn niet alleen bekend 
door de tekst en de melodie. Maar ook voor hun iconische 
muziekvideo's. Waarin er wordt gedanst op choreografie, 
we haute couture en extravagante mode kunnen zien. En er 
ook nog eens een verhaal verteld wordt. Dat Lady Gaga kan 
acteren, bewees ze nog onlangs met haar oscar-overwinning 
voor "A Star is Born". Maar dat winsten we natuurlijk al langer 
dankzij haar campy muziekvideo's. Ze wisselt graag eens van 
stijl, kleding, haar en muziekgenre. Altijd wanneer we denken 
dat we ze door hebben, komt ze met iets anders af. Toen ze 
bij Joanne voor een eerder casual stijl koos, was iedereen 
geschokt. Toen ze de Superbowl halftime mocht zingen, zat 
iedereen op het puntje van hun stoel. Zal ze casual gekleed 
gaan of toch weer extravagant? Uiteidelijk verrasste ze ons 
alweer met een look dat meer tussen de twee lag. Ook dit 
jaar, was de "Stupid Love" look en muziekstijl weer iets 
compleet anders.

Ik heb voor het album "Born this way" gekozen om nu te 
bespreken. Het was een grote hit in de popmuziekindustrie. 
En voor velen het beste Lady Gaga album. Het heeft ook 
veel liedjes met een positieve, motiverende en pakkende 
boodschap. Voor mij was het album zeer belangrijk bij het 
opgroeien en volwassen worden. Het eerste nummer is 
"Marry the night". Het liedje start met klokkengeluiden en 
gaat geleidelijk over tot electronische achtergrondmuziek. 
Een mooie liedjestekst waarin zelfzekerheid centraal staat. 

Het toont haar vocale capaciteiten. Het heeft ook het typische 
Lady Gaga melodie M-M-Ma-marry. Zoals ze al eerder R-R-
Ra-rama, P-P-pokerface en Pa-Pa-Parazi zong. Deze leuke 
klanken maken het een instant hit. Het eindigt met Lady 
Gaga die luidt zingt (bijna growlen, maar nog steeds toonvast 
zingt) Marry the night. De albumnaam "Born this way" is 
een discohit met een knipoog naar Madonna. Tekst als "I'm 
beautiful in my way, cuz God don't makes mistakes, i'm 
on the right track baby i was born this way" en "No matter 
gay, straight, or bi, lesbian, transgendered life. I'm on the 
right track baby. I was born to survive" zijn inspirerend en 
pakkend. Het heeft me geholpen om mezelf te accepteren 
zoals ik ben. De fantastische muziekvideo start met een 
mystisch verhaal over het goede en kwade. De kleding in 
de video is bijna costuum-achtig (op een goede manier). Er 
is complexe maar ook 
aansteklijke coreografie 
voorzien. Er zitten ook 
enkele scenes in waarin 
lady gaga met skeletgrime 
en roze haar danst rond 
Rick Genest (Man met 
meeste tattoos ter wereld. 
Hij heeft een skelettatoo 
in zijn gezicht). Het 
liedje eindigt met Lady 
Gaga die acapella Born 
this way enkele keren 
zingt. Het toont nog maar eens haar fantastische vocale 
capaciteiten."Goverment Hooker" is een electronisch 
popliedje. Lady Gaga heeft door van hooker een lange noot 
te maken toch weeral een mooi liedje gemaakt heeft. Volgend 
liedje is "Judas". Mijn persoonlijke favoriet van het album. 
Het electronisch popliedje zit vol met bijbelse referenties. 
Dus de tekst zit al goed. Het refrein is "Ohohohoh, I'm in 
love with Judas. Ohohohoh. I'm in love with Judas Judas! 
Judaas Judas! JudaasJudas! Judaas Judas! GAGA". Maar de 
grootste reden dat dit mijn favoriet liedje van de album 
is, is de muziekvideo. Het start met rijdende moto's. Lady 
Gaga zit achterop de moto bij Jezus. Ze draagt een paars 
topje, geel haar en een zonnebril. De groep stapt af van 
de moto. En Lady gaga is plots in een dopsfeest waar ze 
toffe maar complexe choreografie uitvoert, samen haar 
achtergronddansers. Lady Gaga is soms gekleed als bikergirl. 
Op andere momenten is ze geleed als een jonge en moderne 
Maria. Ze draagt in de video vaak hoofddeksel. Zo draagt 
ze een rode en zwarte bandana, een haute couture hoed en 
een juwelen krans (net als Jezus). Er zijn nog veel andere 

prachtige looks in de video. Een voor een topwerken van 
modeontwerpers. Lady Gaga wast in de video de voeten van 
Jezus en verraadt hem met Judas. "Americano" is een leuk 
liedje met een latijns accent."Hair" is een liedje die ze al op 
jonge leeftijd geschreven had. Ze maakt een link tussen haar 
en vrijheid. Haar kan je stijlen zoals je wil. Haar is vrij... net 
als ik. De bridge van het liedje "I just wanna be myself. And 
I want you to love me for who I am. I just wanna be myself. 
And I want you to know, I am my hair" past perfect binnen het 
album en is een ode aan vrijheid en rebelie. "Scheise" is een 
Duits klinked electronisch liedje. Ze begint het liedje met: "I 
can't speak German, but I can if you like". Verder zit er ook 
wat feministische tekst en betekenis in. "Blood Mary" is een 
tof liedje met een groot contrast tussen rustige stukken als 
"dance dance dance with my hands hands hands" en "I won't 
cry for you" en het geschreeuw "LOVE". Het liedje geeft in 
zekere zin wel rust. "You and I" is een aangenaam liedje met 
wat minder elektrische achtergrondmuziek. Het liedje gaat 
over Nebraska. Dus heeft Lady Gaga in het liedje ook een wat 
coutry accent. Het toont haar vocale capaciteiten erg. "The 
Edge of Glory", nog een favoriet van mij. Uptempo liedje met 
een saxofoon solo. De muziekvideo bevat gekleurde rook. 
Alsook exclusieve Versace kleding zoals een bondage pak 
met metalen medusa versieringen en een hemd met een color 
block patroon.

Linkin Park Hybrid Theory 
Linkin Park (zangers: Chester Bennington en Mike Shinoida) 
is een Amerikaanse rockband die begin het millenium 
domineerden. Door electronische muziek, drum, basgitaar, 
gitaar, zang en rap te combineren, vielen ze op. Zo konden 
ze veel mensen bereiken met hun verscheiden muziek. Ik 
heb ze zelf drie keer live gezien. In 2000 kwamen ze uit met 
hun eerste volledig album: Hybrid Theory. Genoemd naar 
de combinatie van verschillende muziekgenres. Fans zoals 
ikzelf heten onszelf Soldiers. De albumhoes van hun eerste 
album had namelijk een illustratie van een soldaat. Het eerste 
liedje van het album is "Papercut". Dit liedje begint met 
een plaatscratch en daarop volgen de gitaren, basgitaar en 
drum. Mike begint te rappen en stelt al vragend snel enkele 
gedachten. Door steeds op de baslijn en drum te spreken 
komt het erg tof over. Af en toe fluitert hij enkel woorden. 
Wat helpt om de creepy sfeer naar voor te brengen. Dan 
komt Chester in en begint te zingen. De rest van het liedje 
zorgt voor de combinatie van Chester melodiek gezong 
met af en toe geschreeuw.en Mike met het gerap en af en 
toe gefluister, zorgt voor een creepy maar toch aangenaam 
liedje. Af en toe wordt de creepy sfeer gebroken door 

medodiek gezang: "The sun Goes Down". Af en toe komt 
de plaatscratch terug. De videoclip benadrukt de creepy 
sfeer door videoeffecten. "One Step Closer" is het tweede 
nummer van het album en een echt klassieker. Het liedje 
begint met enkele gitaarakkoorden en dan wordt alles wat 
luider. Chester begint over de gitaren te zingen. Mike rapt 
en ze gaan opnieuw in duet. Het liedje is wel heviger of het 
vorige. Op het einde van het liedje roept Cheser: "SHUT 
UP SHUT UP shut up when i'm talking to you". In de video 
zien we voornamelijk groene kleuren. In een ondergrondse 
tunnel zien we de band. "With You" is ook een rockliedje 
met enkele electronische geluiden. Maar deze keer is er 
soms ook eens een stemeffect (voornamelijk dat de stem lijkt 
van veraf te komen)."Points of Autority" is een rechtdoor 
rock liedje met aan de start gefluister van Mike. "Crawling" 
heeft opnieuw een legendarische elektronische intro die elke 
Linkin Park fan direct herkent. Gevolgd door gitaren en drum. 
Dan horen we Cheser twee zinnen roepen en zingt hij op 
een gewoon volume verder. Af en toe zegt Mike: " (Without 
a sense of confidence I'm convinced. That there's just too 
much pressure to take)". Dit liedje toont Chesters vocale 
capaciteiten. En we zien een groot verschil in volume. De 
muziekvideo toont een vrouw die zich 'opgesloten' voelt. 
"Runaway" is een toffe rockliedje met op het einde net als 
"One step closer" een finaal stukje geroep. Dit keer "I wanna 
runaway and never wonder why". De diamant van het album 
is zeker "In The End". Ik ken de tekst vanbuiten. Het is een 
afwisseling van Chester gezang en Mike gerap. Het is een 
wat meer een popliedje dan rockliedje. Maar heeft nog altijd 
hard rock elementen. In de video zien we afgelegen woestijn 
met een gigantisch standbeeld waarop de band staat en zingt. 
Er zijn gedurende de video verschillende effecten. Let maar 
eens op de regen en vliegende walvis. Cure For The Itch is 
een wat meer elektronisch liedje. En daar was ik als tiener 
minder aan. "A place for 
my head" start met enkele 
rustige gitaarakkoorden. 
Op het einde is er opnieuw 
finaal geschreeuw met "you 
try to take the best of me. 
GO AWAY!". "Forgotten" is 
een goed rockliedje voor het 
album. "Pushing Me Away" 
is een rustiger rockliedje. Dit 
liedje toont de rustige kant 
van Chesters stem.
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PORT PORT

RTF

RTFFOLIO

FOLIO



2928

Hyena aan de leiband
Dagelijks werk beeldverwerking
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Wijnimport Stefaan
Verpakking, Naamkaartje, banner en

app icoon voor stefaan wijnimport
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I Helvetica
Opdracht typografi e rond

populair font: Helvetica
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Boekenbeurs
Boekenbeursaffi che en logo

in opdracht van Syntra West
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Mode - Interieur - Kunst
Magazine over de creatieve beroepen
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Vooruit Cultuurcentrum
Fictief logo, advertentie, naamkaartje en 

briefhoofd voor Cultruurcentrum de Vooruit

CULTUURCENTRUM
VOORUIT

WOMEN AND 
CHILDREN FIRST
03.03.2020 - 07.03.2020
Exercises in accessibility

CULTUURCENTRUM
VOORUIT

Creative minds inspire others

VOORUIT vzw
+32 (0)9 267 28 20
info@vooruit.be

Sint-Pietersnieuwstaat 23
9000 Gent,
Oost-Vlaanderen

BTW: BE 0423 062 619
IBAN: BE04 2306 3619 0853
www.vooruit.be

Manager
Milan Alleman

info@vooruit.be
+32 9 267 28 20
www.vooruit.be

Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent Oost-Vlaanderen
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Illustratie hoopprentje
Illustratie voor hoopprentje stad Roeselare



4342

KR
Krottegem

KR
Krottegem

KRACHTIG
Krottegem

KR
krottegem

KRACHTIG
Krottegem

KRACHTIG
Krottegem

KR
Krottegem

KR
Krottegem

KRACHTIG
krottegem

KR
Krottegem

Logovoorstellen Krottegem
In opdracht van stageplaats: Stad Roeselare
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Voordelen verhoogde 
tegemoetkoming 
gezondheidszorgen

PARKEERKAART VOOR 
PERSONEN MET EEN 

HANDICAP

Publicaties Stad Roeselare
twee folders van stad Roeselare, een folder

Bruggen Slaanen een publicatie rond Pasen

Niemand op deze aarde kan alleen leven.
Er is geen productie met één hand. 
Leg jouw hand in mijn hand en samen 
creëren we een mooi leven.

PRAATCLUB ‘BRUGGEN SLAAN’
1 x per maand op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 22 u.
Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101, Roeselare
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EZEL
is in Vlaanderen een 
spotnaam voor bepaalde 
mensen of zelfs ganse 
dorpsgemeenschappen. 
Zoals voor het volk uit deze 
streek, werd ‘ezel’ symbool 
voor geduldig maar koppig 
doorzetten, bewust van de 
eigen kwaliteit.

Ten minste
houdbaar tot: 

Donker & koel
bewaren

Best geserveerd
met wild

Gebrouwen bij Brou-
werij Bavik

Rijksweg 33
B-8531 Bavik-

hove België

250 m
l

7%
 alc/

v

Ingrediënten
Water, gerstemout,

hop, maïs, fructose,
fruit aroma’s,

caramel, glucose

Tip:
Vergeet de

passende
glazen niet .

250 ml ℮ 7%  vol

����������

Ezel bier
Onderleggers en

etiket EZEL bier
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Eye Candy
One page fi ctief lollybedrijf
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Versterkt welzijn 

Versterkt welzijn Versterkt welzijn Versterkt welzijn 

C

Versterkt welzijn 

Centrum Algemeen Welzijn 
Logovoorstellen voor eindwerkopdracht CAW

Versterkt Welzijn 
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Personalia
Naam: Milan Alleman
Adres: Glazeniersstraat 8, 8800 Roeselare
Gsm: 0470 671 615
Email: milan.alleman@icloud.com
Nationaliteit: Belg
Geboren: 7 augustus 1997 te Roeselare
Rijbewijs: rijbewijs B

Curriculum Vitae

Opleiding
• Grafische Mediavormgeving 2018-2020, Syntra West - Brugge
• Zorgkunde 2016-2017, Vesaliusinstituut Brugge
• Gezondheid en Welzijnswetenschappen TSO 2013-2015, Viso Roeselare
• Algemene Beeldende kunst: 2009 - 2015, SASK Roeselare

Werkervaring
Als stagair:
• Dienst communicatie stad Roeselare, stadhuis Roeselare 2020
Als jobstudent:
• Ontbijtgranenfabriek de Mulder (Augustus-september 2019) 
• Woonzorgcentrum De Waterdam, babysit, dogsitting.. (Vakanties 2013-2016)
• Begeleiding buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel Roeselare (juli 2013)
Als vrijwilliger:
• Begeleiding bewoners; Kerckstede in Oostnieuwkerke (Vakantie 2013)

Competenties
Taalkennins:
• Nederlands: moedertaal
• Frans en Duits: basiskennis
• Engels: zeer goede kennis
Computerkennis:
• Microsoft Office
• Adobe Creative Cloud
• Apple iWork

Persoonlijke vaardigheden
Creatief, empatisch, vriendelijk en altijd geïnteresseerd om bij te leren.
Goede kennis van kleuren en kleurencombinaties.
Interesses en hobby’s: 
Paardrijden, basgitaar, creatief tekenen en schilderen,
Netflix, Youtube, muziek, typografie, webdesign,...
Internet, e-mail en sociale media:
Zeer goede kennis
Programmeren, coderen en inspecteren:
Goede kennis


